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تسلیمی با «پنچری»
می آید

ارتباط خوب «مبارک» با
مخاطب
ضیغمی -فیلم سینمایی پویانمایی «مبارک» در
سینما گلشن بجنورد در حال اک��ران است .این
فیلم برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته شده
است .این فیلم توسط مخاطبان عموما کودک
و ن��وج��وان ،به همراه خ��ان��واده ه��ای ش��ان مورد
استقبال خوبی ق��رار گرفته اس��ت .در سکانس
هایی از فیلم بچه ها در سینما می خندند و جیغ
و هورا می کشند که نشان از ارتباط درست فیلم با
مخاطبش دارد .مبارک از متنی خوب و قابل قبول
برخوردار است و تقابل بین سنت و مدرنیته را به
نمایش می گ��ذارد .مبارک به بهترین شکل و در
بهترین قالب توانسته زبان ارتباط با تماشاچی را
پیدا کند و با آن حرفش را بزند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

کرده است به خبرنگار ما گفت :سریال «پنچری» به کارگردانی «برزو نیک
نژاد» در حال فیلم برداری است و من نقش زنی با نام «دلبر» را که خیلی
مهربان است بازی می کنم.تسلیمی با بیان این که رضا نیکخواه
نقش مقابل من را ب��ازی می کند ،ادام��ه داد :ب��رزو نیکنژاد

ضیغمی-شهین تسلیمی از بازی خود در سریال «پنچری» خبر
داد.این بازیگر کار بلد سینما و تلویزیون که تاکنون در آثاری
هم چون «وضعیت سفید»« ،ارمغان تاریکی»« ،بزنگاه»،
«دردسرهای عظیم»« ،مادرانه» و «مرد هزار چهره» بازی

سفر به خاطرات «امیر پارسی»

مریم ضیغمی« -امیر پارسی» به همراه «جواد انصافی»
در دورهای برنامه محبوب و به یاد ماندنی «اوستا و
عبدلی» را اجرا می کردند که از سوی بینندگان مورد
استقبال ف��راوان قرار گرفت .به خاطر دارید که نقش
اوس��ت��ای ب���ازاری را امیر پارسی ب��ازی م�یک��رد؛ تیپ
شناختهشدهای که حاال هم یکی از ارکان تئاترهای آزاد
است و هم چنان روی صحنه هنر نمایی می کند .او می
گوید که فعالیت خود را از سالن تئاتر الله زار آغاز کرد.
در این شماره به سراغ این هنرمند پیشکسوت رفتیم و
وضعیت کاری این روزهای او را جویا شدیم.
این روزها خبری از شما نیست؛ چه کار
میکنید؟
برنامه «جمعه ایرانی» تعطیل شد بنابراین من به همراه
رفیق قدیمی ام «جواد انصافی» برنامه ای زنده در رادیو
سالمت اجرا می کنیم .برنامه تولیدی «کوی نشاط» را
هم در رادی��و ای��ران داری��م .برنامه «کوی نشاط» همان
شخصیت های اوستا و عبدلی هستند که به درخواست
رادی��و اج��را می کنیم .اکنون در رادی��و مشغول به کار
هستم .هم چنین تئاتر کمدی بازی می کنم.
شنیده ام که فعالیت خود را با دیدن تئاتر
شروع کردید؟
بله ،در دوران جوانی همیشه در اللهزار تئاتر میدیدم.
پای ثابت نمایشهای سعدی افشار ب��ودم .او کمدین
بسیار درخشانی بود .میدانید که اللهزار چهار سالن
به نامهای تئاتر دهقان ،پ��ارس ،نصر و جامعه باربد
داشت .هر چهارتا هم سیاهبازی روی صحنه میبردند.
هنرمندانی مثل سمسارزاده تئاترهای معمولیشان
را بازی میکردند و تئاترهای سیاهبازی را هم کسانی
مثل سیدحسین یوسفی ،یکتا و سعدی افشار برعهده
داشتند .دی��دن تئاتر سبب شد تا به تئاتر و بازیگری

«چهارشنبه خون به پا
میشود» به خانه ها آمد
فیلم سینمایی «چهارشنبه خون به پا می شود» به
خانه ها آمد .در این فیلم به کارگردانی و نویسندگی
حماسه پارسا ،بازیگرانی هم چون فرامرز قریبیان،
حامدبهداد،همایونارشادی،سارامنجزیوحماسه
پارسانقشآفرینیمیکنند.داستانفیلمدربارهارس
است که با همراهی خواهر و دوستانش ،مشتریها
و کارکنان یک صرافی را به گروگان میگیرند.

کافه سینما
در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما
و تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار
می دهیم.
* پ��وران درخشنده گفت« :زی��ر سقف دودی» با
اصالحات کمی عید فطر اکران می شود.
* فیلم سینمایی «هشتک» ساخته رحیم بهبودیفر
مراحل تدوین را سپری می کند.
* «گیلدا» جدیدترین ساخته مشترک کیوان
علیمحمدی و امید بنکدار آماده نمایش شد.
* فیلم سینمایی «جوراب شو و پینوکیو» با بازی
سحر ولدبیگی در روزهای پایانی فیلمبرداری قرار
دارد.

عالقمندشوم.
هم چنان رفاقت تان با جواد انصافی ادامه
دارد؟
بله .ما با یکدیگر خیلی صمیمی هستیم و رفت و آمد
خانوادگیداریم.
گویی اولین کار مشترکتان با جواد انصافی
بود؟
اولین کار مشترک مان یک نمایش سیاهبازی با نام
«دیوار کوتاه» و از نوشتههای جواد بود ،در این کار با او
همبازی شدم و تاکنون هم این همکاری ادامه دارد .بعد
از انقالب چند تئاتر برای تلویزیون کار کردیم.
پس اوستا و عبدلی این گونه متولد شدند؟
همین ط��ور اس��ت« .محمد عیوضی» از نویسندگان
قدیمی تلویزیون کار ما را در تئاتر دیده بود و دعوت
کرد تا به عنوان زوج بازیگر در تلویزیون کار کنیم.
سال های 1362ت���ا 1363بود که تلویزیون
بنا به دالیلی هم چون این که ممکن است
کشورهای سیاه پوست برای اوستا و عبدلی
مشکل ایجاد کنند اجازه کار نداد .سال 1368
آقای عیوضی ترفندی زد تا لحن همان باشد
ام��ا ص��ورت سفید باشد و ای��ن شد که
اوستا و عبدلی شکل گرفت.
اتفاقا این زوج خیلی موفق
هم بودند و مردم در آن
مقطع پای برنامه تان
مینشستند.
بله ،ک��ار سنتی ب��ود و م��ردم
دوس�����ت داش��ت��ن��د و حس
نوستالژی برای شان داشت.
تضادی در صحنه بین عبدلی

«روبی و جوجهها»
میهمان نوروزی تلویزیون

و اوستا رخ میداد که برای مردم جذاب بود.
دلتنگ آن دوران هم می شوید؟
مگر می شود دلتنگ نشد .مسلم است که دلتنگ می
شوم .البته اکنون هم تئاتر کار می کنیم .در آن دوران
جوان بودیم و خیلی از آثار بدون متن و بداهه ساخته می
شد .اما چاره ای نیست و نمی توان منکر گذر زمان شد
و باید پیش رفت.
بعد از این که در اوج بودید تالش نکردید
در شبکه ای طرح و ایده ای جدید درباره دو
شخصیت اوستا و عبدلی بدهید و برگردید؟
سازمان سخنی برای ادامه دادن همکاری با ما نداشت
و ما به آن ها نگفتیم که کنار می رویم .چون همان گونه
که اش��اره ک��ردم دوره و زمانه تغییر
کرده است .ذائقه و سلیقه ها در
تلویزیون متفاوت
ش����ده و تغییر
ک����رده اس���ت.
اک��ن��ون م��ردم
ک���م���دی ه���ای

ضیغمی -انیمیشن «روبی و جوجهها» ایام نوروز از
تلویزیون پخش خواهد شد.رئیس مرکز پویانمایی
صبا در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این که
انیمیشن «روبی و جوجهها» به کارگردانی بابک و
بهنود نکویی یکی از باکیفیتترین تولیدات مرکز
پویانمایی صبا است ،گفت :سطح سریال «روبی

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ� ،ورزش ذﻫﻦ
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ
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ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

دﻗﻴﻘﻪ

»ﻧﺎو�ﺎب«ازﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮ�ﻦﺳﺮﮔﺮﻣ�ﻫﺎ�ﻣﻨﻄﻘ�ﺟﻬﺎناﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎو�ﺎب��،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ�ﻣﺮﺑﻌ�اﺳﺖ�ﻪﭼﻨﺪ»رزمﻧﺎو«»،ﻧﺎوﺷ�ﻦ«»،اژدراﻓ�ﻦ«
و»ز�ﺮدر�ﺎ��«درآنﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪوﻣﺎﺑﺎ�ﺪﺟﺎ�ادواتﭘﻨﻬﺎنرا�ﺸﻒ�ﻨﻴﻢ.
ﻧﻮعوﺗﻌﺪاد ادواﺗ��ﻪﺑﺎ�ﺪدرﻫﺮاﻗﻴﺎﻧﻮسﺑﺎﺷﺪ،ز�ﺮآنﻣﺸﺨﺺاﺳﺖ.ﺿﻤﻨﺎﻫﻤﻴﺸﻪ
»رزمﻧﺎو«٤ﺧﺎﻧﻪ»،ﻧﺎوﺷ�ﻦ«٣ﺧﺎﻧﻪ»،اژدراﻓ�ﻦ«٢ﺧﺎﻧﻪو»ز�ﺮدر�ﺎ��«��ﺧﺎﻧﻪﺟﺎاﺷﻐﺎل
ﻣ��ﻨﺪ.ﺑﺮا�راﻫﻨﻤﺎ��،ﻣﺎﻫﻴﺖﺑﻌﻀ�ازﺧﺎﻧﻪﻫﺎازاﺑﺘﺪاﻣﺸﺨﺺﺷﺪهاﺳﺖ.

• ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ� ﮔــﻮ�ــﻨــﺪ �ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ �ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

ﺗــﻤــﺎم ادوات در ا�ــﻦ
ﻣـــﻌـــﻤـــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ�«�ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد�« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن:

در فیلم سینمایی «آزادی به قید شرط» به نویسندگی
و کارگردانی حسین شهابی ،امیر جعفری ،دیبا
زاهدی ،لیال اوتادی ،شقایق فراهانی ،امیر دالوری،
رامین راستاد ،شکرخدا گ���ودرزی ،امیر دژاک��ام،
علیرضا ثانی فر ،وحید رستم پور گیالن و محمد
کارهمت بازی می کنند .فیلمنامه «آزادی به قید
شرط» به قلم حسین شهابی به معضالت اجتماعی
زندانیان آزاد ش��ده پس از دوران حبس طوالنی
میپردازد .شهابی خود تهیه کنندگی فیلم جدیدش
را برعهده گرفته است.

ﺷﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪد�ﺪ �ﻪ ﺑﺮﺧ� ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ� ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدر�ﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ ا�ﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ�»واژه�ﺎﺑ�«را�ﺸﻒ�ﻨﻴﺪ.

• ﻧ�ﺘﻪ ﻫﺎ� :ﻠﻤﺎت ﺷﺎ�ﺪ در ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺘ� ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎ�ﻴﻦ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ �ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در آﻏﺎز
�ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا �ﻨﻴﺪ و در آﺧﺮ
ﺳﺮاغ�ﻠﻤﺎت�ﻮﭼ�٤ﺣﺮﻓ�٣،ﺣﺮﻓ�
و٢ﺣﺮﻓ�ﺑﺮو�ﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

ﺳﺎده

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻋﻤﺪا ﺷ�ﻞ ﻫﺎ را ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل
ﻣﻄﺮح �ﺮد�ﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮدن
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎن را ﺑﺮرﺳ� �ﻨﻴﺪ.

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩را
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ�ﺧﺎﻟ�
ﻃﻮر�ﺑﻨﻮ�ﺴﻴﺪ�ﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ�
ﺗ�ﺮار�ﻧﺒﺎﺷﺪ.

آزادی به قید شرط

• ﻗﺎﻧﻮن�:ﻠﻤﺎﺗ� از ﻣﺘﻦ ز�ﺮ ،رﻧﮕ�
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮ��ازا�ﻦ�ﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
�� ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ�

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧ�ﺘﻪ ﻫﺎ:

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ

معرفی فیلم

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ادوات در ا�ــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎ�ﮕ�
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘــ� از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

ﺷﻜﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔ�ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻣﻬﻢاﺳﺖو ُﭘﺮﺑﻮدنﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»دا�ﺮه«،»ﻧﻴﻢدا�ﺮه«�ﺎ»ﻣﺮﺑﻊ«درﺻﺤﺖﺟﻮابﺗﺎﺛﻴﺮدارد.
 »ﻧﺎو�ﺎب« �� ﻣﻌﻤﺎ� ﻣﻨﻄﻘ� اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﺣﺪسﻧﺰﻧﻴﺪ! ﺑﺎ �ﺸﻒ رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘ� ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻄﻌ� ﺑﻌﻀ� ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ� ﻣﻌﻠﻮم� ،ﻢ �ﻢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ�
د�ﮕﺮراﻫﻢﻣﺸﺨﺺ�ﻨﻴﺪ.

۶٠

زمانی که به عنوان بازیگر وارد این عرصه شدم به
هیچ عنوان دغدغه مردم و معضالت اجتماعی را
نداشتم و فکر می کردم بازیگری تنها بازی کردن
جلوی دوربین و دیده شدن است اما به مرور زمان
وقتی پخته تر شدم درگیر معضالت اجتماعی شدم
و امروزه برای بازی در نقش هایم با روانشناسان و
جامعه شناسان مختلف صحبت و همفکری می
کنم تا بتوانم به بهترین نحو ممکن و همان طور که
مردم می پسندند نقش هایم را بازی کنم.

واژه �ﺎﺑ�

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١٠

آنا نعمتی

شرکت در حال بازاریابی این اثر در اروپ��ا ،شرق
آسیا ،خاورمیانه و آمریکا هستند.گفتنی است :این
انیمیشن که قرار است تولید آن تا  100قسمت
ادام��ه داشته باشد ،در هر قسمت ماجرایی از
کشمکشهای بین روباه و خانواده خروس را که در
یک مزرعه زندگی میکنند ،به نمایش میگذارد.

][١٣٩٥/١٢/٥

ﻣﻌﻤﺎ� ﻫﻮش

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دیگری مانند برنامه «خندوانه» یا استندآپ کمدی ها را
بیشترمیپسندند.
نظر شما درباره استندآپ کمدی چیست؟
ما قدیمی هستیم و در دوران گذشته بزرگ شده ایم و
کمدی های آن مقطع را دیدیم و بازی کرده ایم بنابراین
کمدی های جدید خیلی با مذاق ما سازگار نیست اما
چون مردم و جوانان می پسندند به سلیقه و عقیده آن
ها احترام می گذارم و منکرش نمی شوم اما من کمدی
های دوران گذشته را بیشتر می پسندم.
برای اجرای استندآپ کمدی برنامه
«خندوانه» از شما دعوت شده است؟
خیر .البته اگر رامبد جوان دعوتم هم بکند نمی روم
چون حرفی برای گفتن ندارم .من در این گونه برنامه
ها شرکت نمی کنم .خیلی از برنامه ها از من دعوت
کرده اند اما نپذیرفتم .البته به برنامه های خاص که
سخنی بگویم و حرفی برای گفتن داشته باشم ،می روم.
اما به یاد ندارم که مانند کمدین های برنامه «خندوانه»
استندآپ کمدی اجرا کنم.
این روزها دغدغه اصلی تان چیست؟
کار تئاتر است.
به لحاظ بیمه و بازنشستگی
مشکلیندارید؟
من فرهنگی و بازنشسته هستم و
مشکلیندارم.درمقطعدبیرستان
و پیش دانشگاهی زبان انگلیسی
تدریس می کردم.
حرف آخر؟
امیدوارم مردم ایران همیشه لب
شان خندان باشد و سال خوبی
را آغاز کنند.

و جوجهها» از تولیدات خاورمیانه باالتر است.
مرتضی شمسی اف��زود« :روبی و جوجهها» هم به
لحاظ تکنیکی و هم به لحاظ زیباییشناسی و
هنری یک نمونه متفاوت محسوب میشود و فصل
جدیدی را در انیمیشن صنعتی خاورمیانه رقم
زده است.رئیس مرکز پویانمایی صبا افزود :چند

ﻧﺎو�ﺎب

در ﻫﺮ �ﺪام از ا�ﻦ ﺷ�ﻞ ﻫﺎ ،اﮔﺮ دوﺗﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ� ﺷﻤﺎره دار ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ �ﻨﻴﻢ و ﺳﭙﺲ از رو�
ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ� �ﻪ ا�ﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣ� �ﻨﺪ ﺑﺮش ﺑﺰﻧﻴﻢ ،ﻣ� ﺗﻮاﻧﻴﻢ �� ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺴﺎز�ﻢ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آن دو ﻧﻘﻄﻪ در ﻫﺮ ﺷ�ﻞ �ﺪام ﻧﻘﺎط ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟!

ﻫﺮ روز

سخن ستارگان

«خندوانه» ،نمی روم

نمایش در خانه

ﺳﻮدو�ﻮ

کارگردان بسیار خوبی است و از این که با او کار می کنم بسیار خوشحال
هستم و امیدوارم سریال پر بیننده شود و بین مردم جای خودش را باز کند.
وی عنوان کرد :بازیگران خوبی که مدتی است کمتر دیده شده اند در سریال
بازی می کنند و کارگردان و تهیه کننده کاربلدی در کار حضور دارند.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺮداﻓﮑﻦ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ��را�ﻪﻣﻄﻤﺌﻨﻴﺪﺣﺎو�ﻫﻴﭻ��ازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪر�ﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺ�ﻨﻴﺪ.
 ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ�� را �ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎ�ﺪ ُﭘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ� ﺷ�ﻞُﭘﺮﺷﺪﮔ�ﺷﺎنﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﺑﺎ��ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺ�ﻨﻴﺪ.
 ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻤﺎ� اﻣﺮوز را در روز ﺑﻌﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎن ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ�ﻨﻴﺪ.ﻓﺮاﻣﻮشﻧ�ﻨﻴﺪ�ﻪﻧﺎو�ﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ��ﭘﺎﺳﺦدارد!

ﻣﺘﻮﺳﻂ

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮوﻫ� ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﻴﺎ
ﺑﺮا�ﻓﻮﺗﺒﺎلا�ﺮانﺑﺎ��ﺑﺮد ٢،ﺗﺴﺎو�و��ﺷ�ﺴﺖ
آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺮد ﺷﻴﺮ�ﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮزﺳﺘﺎن و
ﺑﺎﺧﺖﺗﻠﺦاﺳﺘﻘﻼلﺗﻬﺮانﺷﺐﮔﺬﺷﺘﻪﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲو
ذوبآﻫﻦﻫﻢﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ��آﺳﻴﺎ��ﺧﻮدراآﻏﺎز�ﺮدﻧﺪ.
دراوﻟﻴﻦﺑﺎز�ﺷﺐﮔﺬﺷﺘﻪﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲدرورزﺷﮕﺎه
ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺎف اﻟﻬﻼل ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
رﻓﺖوﺑﺎاراﺋﻪ��ﺑﺎز�ﻣﻨﻄﻘ�ﺗﻮاﻧﺴﺖازاﺻﻠ�ﺗﺮ�ﻦ
رﻗﻴﺐ ﺧﻮد در ا�ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ �� اﻣﺘﻴﺎز ﺑﮕﻴﺮد .در ا�ﻦ
ﺑﺎز�ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺑﻴﺮاﻧﻮﻧﺪ،ﺳﻴﺪﺟﻼلﺣﺴﻴﻨ�،ﻣﺤﻤﺪ
اﻧﺼﺎر�،ﻓﺮﺷﺎداﺣﻤﺪزاده،ﺣﺴﻴﻦﻣﺎﻫﻴﻨ��،ﻤﺎل
�ﺎﻣﻴﺎﺑ�ﻧﻴﺎ،ﻣﺤﺴﻦﻣﺴﻠﻤﺎن،ﺳﺮوشرﻓﻴﻌ�،وﺣﻴﺪ
اﻣﻴﺮ�،راﻣﻴﻦرﺿﺎ�ﻴﺎنوﻣﻬﺪ�ﻃﺎرﻣ�١١،ﺑﺎز��ﻦ
اﺻﻠ�ﺑﺮاﻧ�ﻮﺑﻮدﻧﺪ.ا�ﻦ�ﺎزدﻫﻤﻴﻦﺑﺎز�ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻬﻼل ﺑﻮد �ﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺗﺴﺎو�  ٢ﺗﻴﻢ را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎلداﺷﺖ.در١٠ﺗﻘﺎﺑﻞﻗﺒﻠ�ﺳﺮخﭘﻮﺷﺎن٤ﺑﺎرﺑﻪ
ﭘﻴﺮوز�رﺳﻴﺪهﺑﻮدﻧﺪو٣ﺑﺎرﻫﻢﺗﻴﻢﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧ�ﻣﻮﻓﻖﺑﻪ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﺷ�ﺴﺖﻧﻤﺎ�ﻨﺪه�ﺸﻮرﻣﺎنﺷﺪهﺑﻮد.درﻧﻴﻤﻪﻧﺨﺴﺖ
ا�ﻦ د�ﺪار ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮاﻧ�ﻮ ا�ﻮاﻧ�ﻮو�ﭻ ﺑﺎز� ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺧﻮﺑ�راﺑﻪﻧﻤﺎ�ﺶﮔﺬاﺷﺘﻨﺪودرا�ﻦﻧﻴﻤﻪﺳﺘﺎرﮔﺎن
ﮔﺮانﻗﻴﻤﺖ اﻟﻬﻼل ﻓﻘﻂ �� ﺑﺎر در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﻠﺰﻧ�
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ�ﻪﺿﺮﺑﻪﺳﺮﺑﺎز��ﻦا�ﻦﺗﻴﻢاز�ﻨﺎردروازه
ﺑﻴﺮاﻧﻮﻧﺪﺑﻪﺑﻴﺮونرﻓﺖ.ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴ�ﻫﺎﻫﻢ��ﻓﺮﺻﺖ
ﺧﻄﺮﻧﺎ�ﺑﺮا�ﺑﺎز�ﺮدندروازهداﺷﺘﻨﺪ�ﻪﺑﺎﺑ�دﻗﺘ�
وﺣﻴﺪاﻣﻴﺮ�ا�ﻦﻓﺮﺻﺖازدﺳﺖرﻓﺖ.درآﻏﺎزﻧﻴﻤﻪ
دوم ﺑﺎزﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎز� ﻣﺘﻌﺎدﻟ� از ﺳﻮ� ﻫﺮ  ٢ﺗﻴﻢ
ﺑﻮد�ﻢاﻣﺎﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴ�ﻫﺎﺑﺎﮔﺬﺷﺖزﻣﺎنﺑﺮﺑﺎز�ﻣﺴﻠﻂ
ﺷﺪﻧﺪ و �ﻤ� ﺑﻬﺘﺮ از ﺣﺮ�ﻒ ﻋﻤﻞ �ﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﮔﺮدان
ﺑﺮاﻧ�ﻮ ا�ﻮاﻧ�ﻮو�ﭻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺪود ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ�
ﺧﻮدﺷﺎندردﻗﻴﻘﻪ٦٨ﺗﻮﺳﻂﻣﺤﺴﻦﻣﺴﻠﻤﺎنﺑﻪﮔﻞ
رﺳﻴﺪﻧﺪ.ﭘﺲازاوﺗ��ﻪاﻣﻴﺮ�ﺑﻪرو�دروازهﭘﺮﺗﺎب
�ﺮدﺑﺎﺑﺮﮔﺸﺖﺗﻮپﺗﻮﺳﻂﻣﺪاﻓﻌﺎناﻟﻬﻼل،ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﭘﺸﺖﻣﺤﻮﻃﻪﺟﺮ�ﻤﻪﺻﺎﺣﺐﺗﻮپﺷﺪوﺑﺎ��ﺿﺮﺑﻪ
زﻣﻴﻨ�ز�ﺒﺎ،دروازهاﻟﻬﻼلراﺑﺎز�ﺮد.

رخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ زدن وز�ﺮ ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  d٥ﻣ� رود و �ﻴﺶ ﻣ�
دﻫﺪ .ﺳﻴﺎه ﺑﺮا� رﻓﻊ �ﻴﺶ ﺳﻪ راه دارد ��� .ا�ﻨ�ﻪ ﺑﺎ
اﺳﺒﺶ ا�ﻦ رخ ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﺰﻧﺪ ��� .ا�ﻨ�ﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺐ ﺑﻪ
 f٥ﺑﺮود و راه آﺧﺮ ا�ﻨ�ﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎز رد�ﻒ  gﺑﻪ g٥ﺑﺮود .در ﻫﺮ
ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ وز�ﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  g٥ﻣ� رود و ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﻣ� ﺷﻮد.

